
හත්ථිගාමක උගථග සූත්රය 
(අ.නි., 5, 106 පිට) 

 
භාග්යවතුන් වහන්්ස් එක ්සම්ෙක වජ්ජි ජනපද්ෙහි හත්ිග්්මහි වාසෙ කරන අවස්ථාවක 

එග්ම වැසි උග්්ග් ග්ෘහපති පිළිබඳව කරන ලද පැහැදිලි කිරීමක් ්මම සූතර්ෙන් විස්තර ්ේ. ග්ෘහස්ථ 
ජීවිතෙක් ්ග්වමින් සිටි උග්්ග් ග්ෘහපති ්ත්ේ බුදුරදුන් මුණ ග්ැසී්මන් පසුව ඇති වූ ආධ්යාත්මික හා 
බාහිර ්වනස ්මම සූතර්ෙන් වි් ්ෂ්ෙන් විස්තර ්ේ.  

දිනක ් බුදුපිොණන ් වහන්්ස් භිකෂ්ූන ් අමතා ‘මහණෙනි, හත්ථිගම්වැසි උගථග ගෘහපත්ි ණත්ණම් 
ආශථචර්ය අදථභූත් අංග අටකිනථ සමනථි ත් බව දරා ගනථන යැ’ ෙි ්ද් නා කළහ.   

අට්ඨහි භික්ඛ්ව, අච්ඡරි්ෙහි අබ්භු්තහි ධ්ේ්මහි සමන්නාග්තං උග්්ග්ං ග්හපතිං හත්ිග්ාමකං ධ්ා්රථා‘ති. 

බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ම්ලස උග්්ග් ග්ෘහපති තුළ පවත්නා සුවි් ්ෂී ලක්ෂණ සංඛයාව සඳහන් 
කළ ද ඒවා කුමක් ද ෙනන් පැහැදිලි ්නාකළහ. එබැවින් බුදුරදුන්්ග්් ්මම පරකා ්ෙන් පසු එක්තරා 
භික්ෂුවක් ්පරවරැ්වහි හැඳ ්පරවා පාසිවරුැ ්ග්න උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා්ග්් නිවසට වැඩම ්කාට පැනවූ 
අසු්නහි වැඩ හුන්හ. එවිට උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා එම භකි්ෂූන් වහන්්ස්ට වැඳ එකත් ප්සක හිඳ ග්ත්්ත්ෙ. 
්මහි දී එම භික්ෂූන් වහන්්ස් බුදුරදුන ්ඔහු පිළිබඳ කළ පරකා ෙ සඳහන් ්කාට එම ආ ්චර්ෙ අද්භූත 
කරැණු ්මානවාදැෙි විමසා සිටිෙහ.  

්මහි දී උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා සඳහන් ක්ළ් තමා පිළිබඳව බුදුරදුන් කුමන කරැණ ුඅටක් පිළිබඳව 

සඳහන් කළාදැෙි ්නාදන්නා බවෙි. එ්හත් තමා පිළිබඳව සිහිකරිී්ේ දී තමාට සහිිකළ හැකි කරැණු අටක් 
ති්බන බව ද සඳහන් ක්ළ් ෙ. එවිට ග්ෘහපතිතුමා එම කරැණු අට එම භික්ෂනූ් වහන්්ස්ට එකි්නක 
පැහැදිලි ක්ළ් ෙ.  

1. භාග්යවතුන් වහන්්ස් නාග්වන්ෙහි දී මුල් වරට තමාට මුණ ග්ැසු්ණ් සපිරිවරින් ඉඳුරන් 
පිනවමින් සිටින අවස්ථාවකදී බවත් බුදුරදුනථ දුටු සැණිනථ ත්මා පරසාදයට පත්ථ ව සුරා මත්ය 
සිඳුෙ බවත්ථ ෙ. ්මෙ තමා තුළ පවත්නා පළමු ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණ බවෙි. 
 

2. ්ම්ලස බුදුරදුන් මුණ ග්ැසණු මුල් අවස්ථා්වහි දී උන්වහන්්ස් ් ක්රහි පරසාද උපදවා ධ්ර්ම 
්ද් නෙට සවන් දී්ේ දී ්හ්තුඵල දහම අව්බෝධ් වී බරහ්මචරිෙ පසව්ැනි ්කාට ඇති සීලෙ 

සමාදන් වූ බව. ් මහිදී බුදුරජාණන් වහන්්ස් ඔහුට පළමුව දානකථා, සීලකථාදී ආනුපුබ්ීකථාව 
්ද් නා ්කාට ඉන්පසු දුක්ඛාදී චතුරාර්ෙ සතය මි රිත සාමුක්කංසකි ්ද් නාව සිදු කළහ. 
එකල්හි ෙං කිඤ්්ි සමුදෙධ්ේමං සබ්බං තං නි්රෝධ්ධ්ේමං ෙන පටිච්චසමුප්පාද ්ද් නාව 
ඇසී්මන් ඔහු ධ්ර්මාව්බෝධ්ෙට පත් විෙ. ්ම්ලස බුදුරදුනථ හමු වූ මුලථ අවසථථාණේදී ම 
පරසාදයට පත්ථ ව ධර්ම ශරවෙය ණකාට ගිහියක ු වශණයනථ බඹසර දිියට පිවීසීම සවුි් ්ෂී 
කරැණකි. ්මෙ උග්ග්් ග්ෘහපතිතුමා තුළ පැවැති ්දවන ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණෙි. 

 
3. ග්ෘහපතිතුමාට භාර්ොවන් සිේ ්දනකු සිටි අතර ඔහු බරහ්මචරිෙ  කි්ෂාපදෙ පස්වැන ි්කාට 

ඇති සීලෙ සමාදන් වී්මන් පසු තමා බිරිනද්ෑවරැන් ්වත ්ග්ාස් ්ම්ලස පරකා  කළහ. 
නැග්ණිවරැනි, මම දැන් බරහ්මචරිෙ  ික්ෂාපදෙ පසව්ැනි ්කාට ඇති සීලෙ රකිමි. එබැවින් 
ේමක් කැමැති නේ ්මහ ිම සිටිමින් ්භෝග් සේපත ්පරිහරණෙ කරමින් පිනද්හේ කරමින් 
වාසෙ කරනන්. කැමැති නේ තම මේපෙින ්්වත නැවත ෙන්න. ්වනත ්පුරැෂෙක ුපිළිබඳ 

අදහසක් ඇත් නේ පවසනන්,  මම ඔහුට ඔබ පවරා ්දමි. ්ම්ස් පැවැසූ කලහ්ි එක් බිරිදක් 
කිසිෙේ පුරැෂෙකුට කැමැති බව පළ කළාෙ. එහි දී උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා එම පරුැෂො ්ග්නව්ා 
එක් අතකින් තම බිරිඳ්ග්් අත අල්වා අනික් අතින් පැන් ්කන්ි ෙ ්ග්න අත පැන් වත් ්කාට 
තම බිරිඳ එම පුරැෂොට සරණ පාවා දුනි. ්මහි දී ඇති ආ ්චර්ෙ අද්භූත සුවි් ්ෂී කරැණ 
නේ ්ම්ලස ත්ම ත්රැෙ බිරිද ණවනත්ථ පුරැෂයකුට පවරා දීණම් දී ඔහුණගථ සිණත්හි කිසිදු 
ණවනසකථ ඇත්ි ණනාවුෙ බවෙි. ්මෙ ඔහු තුළ පැවැත ි්තවන ආ ්චරිෙ අද්භූත කරැණෙි. 
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4. උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා්ග්් කලු්ෙහි මහත් ධ්නෙ තිබුණු බවත් එම ධ්නෙ කලණදහේ ඇති 

සිල්වතුන් හා ්ම්තක් දිෙ ෙුතු ෙ, ්ම්තක් ්නාදිෙ ෙුතු ෙ ව ්ෙන් ්වන් ්නාකරන ලද 
බව. එනේ සිලථවත්ුනථ ණවත් ඕනෑම ණදයකථ ඕනෑම අවසථථාවක දීමට සූදානමිනථ සිටි බවෙි. ්මෙ 
ඔහු තුළ පැවැති සිේවන ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණෙි. 

 
5. තවද ්මාහු භිකථෂූනථ ඇසුරැ කිරීණම් දී ගරැසරැ සහිත්ව මැනැිනථ ඇසුරැ කරන අත්ර භිකථෂූනථ 

ණවත්ිනථ ධර්මය ම අසන බව. භිකථෂනූථ ත්මාට ධර්මය ණනාණදසනථණනථ නම් ත්මා දනථනා ධර්ම 
කරැෙු භිකථෂූනථ වහනථණසථට පවසන බව. ්මෙ ග්ෘහපතිතුමා තුළ පැවැති පස්වැනි ආ ්චර්ෙ 
අද්භූත කරැණෙි. 

 
6. උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා භික්ෂනූ්ට දානෙට ආරාධ්නා කළ කල්හි ඊට කලින් ්දවිවරැන් පැමිණ 

දානෙට වින භකි්ෂනූ්්ග්් ආධ්යාත්මික ග්ුණාංග් පිළිබඳව දැනේු ්දති. ඒ අනුව අසවල් භික්ෂුව 

උභ්තාභාග්විමුත්ත ෙ, අසවල් භික්ෂුව පඤ්්ාවිමුත්ත ෙ, අසවල් භික්ෂුව කාෙසක්ී  ෙ, අසවල් 

භික්ෂුව දිට්ඨප්පත්ත ෙ, අසවල් භික්ෂවු සද්ධ්ානුසාරී ෙ, අසවල් භික්ෂුව ධ්ේමානුසාරී ෙ, අසවල් 

භික්ෂුව කලණ දහේ ඇති සිල්ව්තකි, අසවල් භික්ෂුව පාපදහේ ඇති දුසිල්ව්තකි. ්ම්ලස 
ත්ම නිවණසහි දානයට වඩනා භිකථෂූනථණගථ පරඥා ශීලාදි ගුෙයනථ මැනැිනථ දැන සටිියද ද දානය 

ණබදන ිට අසවලථ භිකථෂවුට මඳකථ ණදමි, අසවලථ භකිථෂුවට ණබාණහෝ ණකාට ණදමි වශණයනථ 
ණනාසිණත්න බව. ්මෙ ්මාහු තුළ පැවැති හෙවැනි ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණෙි. 

 
7. ග්ෘහපතිතුමා ්වත ්දවිෙන් පැමිණ ‘භාග්යවතුන් වහන්්ස් විසින් ්ද් ිත ධ්ර්මෙ ස්වාක්ඛාත 

ෙැෙි’ පවසති. ්ම්ස් පවසන කල්හි ‘ඔබ එ්ස් ්නාපැවසුව ද භාග්යවතුන් වහන්්ස් විසින් 
්ද් ිත ධ්ර්මෙ ස්වාක්ඛාත ම ෙ’ ෙනු්වන් උග්ග්් ග්ෘහපතිතුමා පවසෙි. ්ම්ලස ණදියනථ 
පැමිෙ ඔහු සමඟ සාකච්ඡා කිරීණම් දී ණදියනථ ත්මා ණවත් පැමිණීම පිළිබඳව ණහෝ ත්මා සමඟ 
කත්ා කිරීම පළිිබඳව ණහෝ සිණත්හි කිසිදු නැඟීමකථ උඩඟු බවකථ හට ණනාගනථනා බව. ්මෙ ඔහු 
තුළ පවත්තනා සත්වැනි ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණකි. 

 
8. තව ද භාග්යවතුන් වහන්්ස්ට ්පර උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා කලුරිෙ කරන්්න් නේ එහි 

දී බුදුරජාණන් වහන්්ස් ඔහ ුපිළිබඳව පරකා ෙක් සදිු කරනු ඇත. එනේ හත්ථිගාම උගථග නැවත් 
කාම ණලෝකයට ණනාපැමිණෙන බවෙි. ්ම්ලස මරණින් පසු තමා නැවත කාම්ලෝකෙට 
්නාඑන බව ද ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණක් ව ්ෙන ්දක්වා ති්බ්. ්මෙ අටවැනි සුවි් ්ෂී 
ලක්ෂණෙෙ.ි 

 

්මම කරැණු ්ම්ලස ඉදිරිපත් කළ උග්්ග් ග්ෘහපතිතමුා එම භකි්ෂූන් වහන්්ස්ට සඳහන් ක්ළ් 
තමා තුළ ්මම ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණු පවත්නා අතර බුදුරදුන් කුමන කරැණු අදහස් ක්ළ් ද ෙන්න 
තමා ්නාදන්නා බවෙි.  

 ඉන්පසු ග්ෘහපතිතුමා්ග්් නිවසින් ලැබුණ දානෙ ද වළඳා නැවත විහාරස්ථානෙට වැඩම කළ එම 
භික්ෂනූ් වහන්්ස් පසව්රැ්වහි බුදුරදුන් මුණ ග්ැසීමට ග්ිෙහ. එහිදී භාග්යවතුන් වහන්්ස්ට වැඳ නමස්කාර 
්කාට උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා සමඟ පැවැත ිසංවාදෙ බුදුරදුන්ට විස්තර කළහ. එවිට බුදුපිොණන ්වහන්්ස් 

පරකා  ක්ළ් ග්ෘහපතිතුමා සඳහන් කළ කරැණු ඔහු තුළ එ්ලස ආ ්චර්ෙ අද්භූත කරැණු ව ්ෙන් පවත්නා 
බවෙි. එනේ තමන් වහන්්ස් අදහස් ක්ළ් ද එම ග්ුණාංග් බවෙි.   

ඉහත දැක්වූ කරැණුවලනි ් ආර්ෙ  රාවකෙකු තුළ පවත්නා සුවි් ්ෂී ග්ුණාංග් හඳුනා ග්ැනමීට 
අවස්ථාව සැල්ස්. මත්පැන් භාවිත ්කාට මත් ව උදයානෙක වි්නෝද ්වමින් සටිි උග්්ග් ග්ෘහපති බුදුරදුන් 
දුටු සැණින් පරසාදෙ උපදවා ග්ැනීම ඔහු්ග්් සසර පුණයමහිමෙ ්පනන්ුේ ්ක්රන ලක්ෂණෙක.ි එම 
අවස්ථා්වහි දී ම ධ්ර්ම රවණෙ ්කාට ෙං කිඤ්්ිසමුදෙ ධ්ේමං සබ්බං තං නි්රෝධ්ධ්ේමං ෙන බුදුදහ්ේ 



UD3 
 

සාරෙ ්ත්රැේ ග්ැනමීට ද ඔහුට අවස්ථාව සැලසිණි. ්මහි දී පැවැති වි් ්ෂත්වෙ නේ ඔහු බරහ්මචරිෙ 
 ික්ෂාදෙ සහිත සීලෙ සමාදන් වීමෙ.ි   

ධ්ර්ම ්ද් නෙට සවන් දුන් මුල් අවස්ථා්වහි සිට බඹසර දිවිෙට පිවිසි උග්්ග් ග්ෘහපති තම 
භාර්ොවන ්පළිිබඳව කටෙුතු කළ ආකාරෙ ඉතා වැදග්ත් ්ේ. එහි දී ඔවුන්්ග්් නිදහසට බාධ්ා ්නාවන 
්ලසත් ්ලෝක වයවහාරෙට අවනතවත් මානව දෝවන් ෙුතුවත් ඔහු කරිො කරන ආකාරෙ බුදුදහ්ේ 
පරතිපදාව ් කතරේ පරා්ෙෝග්කි ද ෙන්න විදහා දැක්්වන කදිම නිදසනුකි. තවද සිල්වත් උතුමන් ්වත කලින් 
්වන් ්නා්කාට (්නා්බදා) දන් ්දන ආකාරෙ විමසිෙ ෙුත්තක.ි අනාග්ාමී  රාවකෙකු ව ්ෙන් ඕනෑම 
්දෙක් ඕනෑම අවස්ථාවක ්තරැවන ්වත කැප කිරීමට සූදානමින් සිටි අෙරුැ ්මමග්ින් ්පනන්ේු ්ක්ර්.  

සංඝො ඇසුරැ කිරී්ේ දී මැනැවින් සකසා ග්රැසරැ ඇති උන් වහන්්ස්ලා ඇසුරැ කිරීමත් ් ම්ලස 
මුණග්ැසුණ විට ධ්ර්ම සාකච්ඡා්වහි ම නිරත වන ආකාරෙත් සැබෑ  රාවකෙකු්ග්් චරිතාංග් ්පන්නුේ 
්ක්රන ලක්ෂණෙකි. ඒ අතර සංඝ රත්නෙට පුදපජූා පැවැත්වී්ේ දී පුදග්්ලික ග්ුණාංග් ්නාව සමස්ත 

සංඝෝග්් ග්ුණෙ සලකා සමසිතින් දානෙ පූජා කිරීම ද වි් ්ෂ ලක්ෂණෙකි. ්මහි දී සඟසතු දානෙකදී 
පිළපිැදිෙ ෙුතු ආකාරෙත්  ාසන ිරස්ිතිෙ ්මන් ම ක්ල්  දුරැලීම ද ඉලක්ක ්කාට එෙ සිදු කළ ෙුතු 
ආකාරෙ ්මමග්ින් ්පනන්ේු ්ක්ර්. 

්දවිෙන් පැමිණ සද්ධ්ර්මෙ ග්ැන කරන පරකා ්ේ දී ්දවිෙන්්ග්් වචනෙටත් වඩා තමා 
අද්දැකී්මන් දන්නා ධ්ර්මෙ පිළිබඳ තමා තුළ පවත්නා වි ්වසනෙීත්වෙ ්මහි දී විදහා දැක්්ේ. එ්මන් ම 
්දවිෙන් තමා සමඟ කතාබහ කළ ද ්තරැවන අබිෙස ඊට වඩා උසස් ්දෙක ්තමාට ්නාමැති බැවින් 
එම ්දවිෙන් හා කතාකිරී්ේ දී තමා්ග්් සි්තහි උඩඟු බවක් ඇති ්නාවන බව ්මාහු අවධ්ාරණෙ කරෙි. 
බුදුරදුන්ට පමණක් ්නාව සැරිෙුත් මාහමිි ආදි  රාවකෙන්ට පවා ්දවිෙන් බරහම්ෙන් මහත් ග්රැ සැලකිලි 
දක්වා ති්බන ් මම සසු්නහි ් දවිෙන් කතාබහ කළ පමණින් උදද්ාමෙට පත්වීමට අව යතාවක් ් නාමැත. 

්ලාව ඕනෑම විද්වතකු, බලවතකු, පරසිද්ධ් තැනැත්තකු මතු ්නාව ්දවිෙකු, බරහමෙකු වුව ද ්ේ බුදුසසුනට 
පිවිසමී ්හෝ බුදුසසනු ඇග්ෙීම ්හෝ වි් ්ෂ තත්ත්වෙක් ්නා්ේ. එහි පවත්නා වි් ්ෂත්වෙ නේ  රාවකෙන් 
තම නුවණින් ම ්මම දහම පරතයක්ෂ කිරී්මන් ඇතිවන ජීවිතාව්බෝධ්ෙ හා ්ලෝකාව්බෝධ්ෙෙි.  

අවසන් කරැණින් දැක්්වන්් න් උග්්ග් ග්ෘහපතිතුමා ලබා තිබූ ආධ්යාත්මික තත්ත්ව්ේ ස්වභාවෙෙි. 
ඔහු නැවත කාම්ලෝකෙට ්නාඑන බව දැක්වී්මන ්පරකා  වන්්න් අනාග්ාමී තත්ත්වෙට පත් ව සිටි 

ආකාරෙෙ.ි මග්ඵලලාභී උතුමන් තමන් ලද ආධ්යාත්මික දිෙුණුව තෘෂ්ණා, දෘෂට්ි, මානෙන්්ග්න් ්තාරව 
පරකා  කරන ඇෙුරැ පළිිබඳ ්මෙ කදිම නිදසනුකි. 

සූතර්ේ සමස්ත විග්රහ්ෙන් විදහා දැක්්වන්්න් උසස් ආධ්යාත්මික තත්ත්වෙක සිටින  රැතවත් 
 රාවකෙකු කරිො කරන ආකාරෙෙි. හු්දක් ආධ්යාත්මික ජීවිතෙ පමණක් ්නාව තම ග්ෘහස්ථ සහ සාමාජීෙ 
ජීවිතෙට ද සාර්ථකව බුද්ි මත් ම මුහුණ ්දන අෙරුැ ්මමඟින ් ්පනන්ේු ්ක්ර්. එහ ි දී ්තරැවන 
පරමුඛත්ව්ෙහි ලා කටෙුතු කරන ආකාරෙත් අන් අේග්් නදිහසට හා ්ග්ෞරවෙට හානිෙක් ්නාවන 
අෙුරින් කරිො කිරීමත් වි් ෂ්්ෙන් කැපී ්ප්නෙි.  

 
 

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණෙි ! 

එක්සත් ජනපද්ේ ්කාවීනාහි ්ලාස් ඇන්ජලසි් ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්ේ 

දසදින සූත්රධර්ම ිවරෙ වැඩසටහන 06 වන ණදථශනය 

(2020 ්දසැේබර මස 14 වන සඳුදා)  (UD) 
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Hatthigāmaka Ugga Sutta 
(Tranaslated by Bhikkhu Sujato) 

 

At one time the Buddha was staying in the land of the Vajjis at the village of Hatthi. There 

the Buddha addressed the mendicants: “Mendicants, you should remember the householder Ugga 

of Hatthi as someone who has eight amazing and incredible qualities.” 

 

That is what the Buddha said. When he had spoken, the Holy One got up from his seat and 

entered his dwelling. 

 

Then a certain mendicant robed up in the morning and, taking his bowl and robe, went to 

the home of the householder Ugga of Hatthi, where he sat on the seat spread out. Then Ugga of 

Hatthi went up to that mendicant, bowed, and sat down to one side. The mendicant said to him: 

 

“Householder, the Buddha declared that you have eight amazing and incredible qualities. 

What are the eight qualities that he spoke of?” 

 

“Sir, I don’t know what eight amazing and incredible qualities the Buddha was referring 

to. But these eight amazing and incredible qualities are found in me. Listen and pay close attention, 

I will speak.” 

 

“Yes, householder,” replied the mendicant. Ugga of Hatthi said this: 

 

“Sir, when I first saw the Buddha off in the distance I was partying in the Dragon’s Park. 

My heart was inspired as soon as I saw him, and I sobered up. This is the first incredible and 

amazing quality found in me. 

 

With confident heart I paid homage to the Buddha. The Buddha taught me step by step, 

with a talk on giving, ethical conduct, and heaven. He explained the drawbacks of sensual 

pleasures, so sordid and corrupt, and the benefit of renunciation. And when he knew that my mind 

was ready, pliable, rid of hindrances, joyful, and confident he explained the special teaching of the 

Buddhas: suffering, its origin, its cessation, and the path. Just as a clean cloth rid of stains would 

properly absorb dye, in that very seat the stainless, immaculate vision of the Dhamma arose in me: 

‘Everything that has a beginning has an end.’ I saw, attained, understood, and fathomed the 

Dhamma. I went beyond doubt, got rid of indecision, and became self-assured and independent of 

others regarding the Teacher’s instructions. Right there I went for refuge to the Buddha, his 

teaching, and the Saṅgha. And I undertook the five training rules with celibacy as the fifth. This is 

the second incredible and amazing quality found in me. 

 

I had four teenage wives. And I went to them and said: ‘Sisters, I’ve undertaken the five 

training rules with celibacy as fifth. If you wish, you may stay here, enjoy my wealth, and do good 

deeds. Or you can return to your own families. Or would you prefer if I gave you to another man?’ 

When I said this, my eldest wife said to me: ‘My lord, please give me to such-and-such a man.’ 
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Then I summoned that man. Taking my wife with my left hand and a ceremonial vase with my 

right, I presented her to that man with the pouring of water. But I can’t recall getting upset while 

giving away my teenage wife. This is the third incredible and amazing quality found in me. 

 

And though my family has wealth, it’s shared without reserve with ethical people of good 

character. This is the fourth incredible and amazing quality found in me. 

 

When I pay homage to a mendicant, I do so carefully, not carelessly. If that venerable 

teaches me the Dhamma, I listen carefully, not carelessly. But if they don’t teach me the Dhamma, 

I teach them. This is the fifth incredible and amazing quality found in me. 

 

It’s not unusual for deities to come to me when the Saṅgha has been invited and announce: 

‘Householder, that mendicant is freed both ways. That one is freed by wisdom. That one is a 

personal witness. That one is attained to view. That one is freed by faith. That one is a follower of 

the teachings. That one is a follower by faith. That one is ethical, of good character. That one is 

unethical, of bad character.’ But while I’m serving the Saṅgha I don’t recall thinking: ‘Let me give 

this one just a little, and that one a lot.’ Rather, I give impartially. This is the sixth incredible and 

amazing quality found in me. 

 

It’s not unusual for deities to come to me and announce: ‘Householder, the Buddha’s 

teaching is well explained!’ When they say this, I say to them: ‘The Buddha’s teaching is well 

explained, regardless of whether or not you deities say so!’ But I don’t recall getting too excited 

by the fact that the deities come to me, and I have a conversation with them. This is the seventh 

incredible and amazing quality found in me. 

 

If I pass away before the Buddha, it wouldn’t be surprising if the Buddha declares of me: 

‘The householder Ugga of Hatthi is bound by no fetter that might return him to this world.’ This 

is the eighth incredible and amazing quality found in me. 

 

These eight amazing and incredible qualities are found in me. But I don’t know what eight 

amazing and incredible qualities the Buddha was referring to.” 

 

Then that mendicant, after taking alms-food in Ugga of Hatthi’s home, got up from his seat 

and left. Then after the meal, on his return from alms-round, he went to the Buddha, bowed, and 

sat down to one side. He informed the Buddha of all he had discussed with the householder Ugga 

of the village of Hatthi. The Buddha said: 

 

“Good, good, mendicant! When I declared that the householder Ugga of the village of 

Hatthi was someone who has eight amazing and incredible qualities, I was referring to the same 

eight qualities that he rightly explained to you. You should remember the householder Ugga of 

Hatthi as someone who has these eight amazing and incredible qualities.” 


